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Wedstrijdreglement BioForum Vlaanderen vzw
Artikel 1 – Over het reglement
Dit reglement geldt voor wedstrijden die uitgaan van BioForum vzw (eerder BioForum Vlaanderen).
Er zal over deze wedstrijd of het wedstrijdreglement geen enkele briefwisseling of telefonisch
contact gevoerd worden.
Artikel 2 – Voorwaarden voor deelname
De wedstrijden van BioForum zijn voorbehouden voor natuurlijke personen die in België wonen en
minstens 18 jaar zijn, met uitsluiting van de personeelsleden van BioForum. Ook hun gezinsleden
(d.w.z. leden van eenzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen) kunnen niet
deelnemen.
Door deelname aan een wedstrijd van BioForum aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke
mogelijke beslissing van BioForum.
Artikel 3 – Misbruik
In geval van misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht
voor de betrokken deelnemers(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
BioForum rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen voor hulp bij het deelnemen aan de wedstrijd is
niet toegestaan en kan aanleiding geven tot uitsluiting van de wedstrijd.
Iedereen die in georganiseerd verband en in clubs deelneemt, zal eveneens worden uitgesloten.
BioForum behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met
name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is BioForum niet
verplicht alle ingezonden deelnameformulieren systematisch te controleren en kan het zich
beperken tot het controleren van de winnaars.
Artikel 4 – Wijzigingen en onregelmatigheden
BioForum behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te
korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor
niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen
worden als grond voor welke verplichting dan ook.
Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen aan het
reglement, gepubliceerd worden. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan dit reglement.
Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist
worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
Bij onregelmatigheden beslist BioForum autonoom over de manier waarop de fout wordt
gecorrigeerd en afgehandeld.
Artikel 5 – Internet en beveiliging
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Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen
van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en,
meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet,
de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op
besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
BioForum kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer :
- transmissies via het internet,
- slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software,
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken,
- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
BioForum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten
gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het
beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de
softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even
welke aantasting. De verbinding met één van de websites van BioForum en de deelname aan de
wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.
De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste
van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen
van de organisator.
Artikel 6 - Privacy
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 over de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer, stelt de organisator dat persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen
in een bestand beheerd door BioForum en dat de gegevens uitsluitend door BioForum gebruikt
worden met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers op de hoogte te
houden.
Er zijn drie uitzonderingen op deze regel:
1.
Indien dit voor het verloop van de wedstrijd noodzakelijk blijkt, met name voor het leveren
van de prijzen.
2.
De winnaars aanvaarden dat hun adres zowel wordt gebruikt voor identificatie van de
winnaars, als voor de eventuele publicatie van hun naam, voornaam en woonplaats (niet
volledige adres) op de website en door de pers.
3.
De deelnemer heeft de keuze om akkoord te gaan met het gebruik van zijn/haar gegevens om
zich in te schrijven voor de consumentenmailing Lekker bio. De gegevens worden enkel
gebruikt met het oog op het verspreiden van informatie over bio en acties die de biosector
ondersteunen, maximaal 16 keer per kalenderjaar. Deze gegevens worden bewaard en
beheerd door BioForum in een overkoepelend bestand. De deelnemer kan op elk moment
inzage krijgen in de eigen gegevens, deze verbeteren of laten schrappen.
Artikel 7 – Communicatie met winnaars
De winnaars van de wedstrijd worden via e-mail op de hoogte gebracht na afloop van de wedstrijd.
Deze e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd.
Indien dit e-mailadres niet (meer) correct blijkt te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de e-mail
binnen de daarvoor opgestelde termijn, vervalt het recht op de prijs.
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Er wordt maximaal 1 prijs per wedstrijd toegekend per adres, per familie. Prijzen worden enkel
geleverd binnen het Belgische grondgebied of moeten door de winnaars worden opgehaald op een
adres in België.
De prijzen zijn overdraagbaar, maar kunnen noch geruild noch in contanten of diensten worden
omgewisseld.
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